
ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 31 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie powołania  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Koninie, zwaną dalej Komisją,  

na 3-letnią kadencję. 

 

§ 2. 

 

1. W skład Komisji wchodzą: 

2) Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina – Przewodniczący, 

3) Barbara Musiał – Rada Miasta Konina; 

4) Maciej Ostrowski – Rada Miasta Konina; 

5) Paweł Kiliańczyk – Komenda Miejska Policji; 

6) Artur Rychliński – Komenda Miejska Policji; 

7) Bartosz Jędrzejczak – Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych;  

8) Anna Subda – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie; 

9) Małgorzata Rychlińska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. 

2. W pracach komisji uczestniczy Małgorzata Kudła - Prokurator Prokuratury Rejonowej  

w  Koninie. 

 

 

§ 3. 

Określa się następujące zadania Komisji: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta 

Konina; 

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2017_024_1486036737.pdf#_blank


2) opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie miasta Konina zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

3) przygotowywanie projektu miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych miejskich służb, 

inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta Konina 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

5) opiniowanie projektu budżetu miasta Konina - w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach 

związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4; 

7) opiniowanie, zleconych przez Prezydenta Miasta Konina innych niż wymienione w pkt 2  

i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 

§ 4. 

 

Obsługę techniczną pracy Komisji powierza się Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 roku.  

 

Prezydent Miasta Konina 

 

Piotr Korytkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


